
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Ekoludkiem z nami zostań – to jest sprawa bardzo prosta!”.

1.„Ekologia – co to znaczy?” – pogadanka z dziećmi.

Dziecko słucha piosenkę, a następnie rodzic zadaje dziecku pytanie, czy spotkało się z pojęciem

„ekologii”  –  zostawiamy dziecku  troszkę  czasu  na  zastanowienie  się  i  wypowiedź.  Następnie

Rodzic informuje/podsumowuje: 

Ekologia – to nauka, która zajmuje się przyrodą, czyli tym wszystkim co nas otacza. Środowisko

jest naszym „domem”, czyli miejscem gdzie żyjemy. Ekologia bada zależności pomiędzy każdym

organizmem zamieszkującym nasze środowisko. W jej  zakres wchodzą także oddziaływania nie

tylko między ludźmi, ale także między roślinami i zwierzętami.

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg 

2. „Jak żyć ekologicznie?” – zabawa dydaktyczna.

Dziecko po kolei losuje z pudełeczka/koszyczka karteczki z obrazkami. Następnie opisuje obrazek i

zastanawia się, co może on przedstawiać. Jeśli nie potrafi opowiedzieć to spróbujmy przeczytać

objaśnienie do obrazka, a dziecko niech dopasuje do tego obrazek.

OBJAŚNIENIE DO OBRAZKÓW:

1. Segreguj śmieci – dzięki segregacji śmieci ułatwiamy pracę osobom tym, które muszą te śmieci sortować.

Segregując śmieci możemy skupić uwagę na rzeczach, którym możemy dać drugie życie. Możemy coś z

nich jeszcze zrobić lub komuś podarować.

2. Nie marnuj żywności – większość ludzi przygotowuje zbyt duże ilość posiłków/potraw, które później

lądują  w koszu.  Starajmy się  wykorzystać  przygotowane  potrawy np.  na  drugi  dzień.  Zawsze  możemy

również podzielić się z kimś naszym pysznym obiadem.

3. Oszczędzaj wodę np. prysznic zamiast wanny – jeżeli tylko mamy taką możliwość zamieńmy wannę na

prysznic. Biorąc prysznic oszczędzamy bardzo duże ilości wody. Pamiętamy wody na naszej plancie jest

coraz mniej.

4. Nie wyrzucaj ubrań – stare ubrania możemy oddać do specjalnych pojemników z odzieżą używaną, ale

za  nim  to  zrobimy,  materiały  te  możemy  wykorzystać  w  domu.  Starą  niepotrzebną  bluzkę  możemy

wykorzystać  jako  szmatkę  do  kurzu.  Materiał  ze  starych  spodni  możemy  wykorzystać  do  uszycia

wyjątkowego, niepowtarzalnego misia.

5. Oszczędzaj prąd – jeśli tylko nie korzystamy z jakiś urządzeń w danej chwili starajmy się je wyłączać z

kontaktu. Urządzenia podłączone do gniazdka cały czas pobierają prąd.

6. Torby wielokrotnego użytku – torby wielokrotnego użytku są bardzo wytrzymałe. Kupując raz taką torbę

wystarczy nam ona na bardzo długo. Dzięki temu nie produkujemy zbędnej ilość plastiku i opakowań.

7. Nie śmieć – nie wyrzucaj śmieci, gdziekolwiek...

https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg




3.„W plenerze” – słuchanie wiersza M. Świtło „W plenerze”.

Dziecko siedzi wygodnie, a rodzic czyta wiersz:

W plenerze

Co to będzie, tyle śmieci widzę wszędzie.

Tam żelazko, a tam szkło,

Źle się będzie drogą szło.

Na trawniku pełno śmieci.

Nawet ptak tu nie przyleci.

Sprzątaj śmieci mój kolego,

Jeśli nie chcesz bałaganu tego.

Dbać o czystość i porządek

To nasz święty obowiązek.

Następnie rodzic rozmawia z dziekiem na temat treści wiersza:

1. Jakie zagadnienie porusza wiersz/o czym mówi?

2. Co spotyka na swojej drodze bohater wiersza?

3. Co zaleca robić bohater wiersza?

4. Układanie rytmów – zabawa matematyczna z wykorzystaniem kolorowych zakrętek.

Zabawe przeprowadzamy na dywanie.  Rodzic wręcza dziecku pasek wycięty np.  z kartonu. Po

lewej stronie paska narysowana jest gwiazdka lub kropka, aby dziecko utrwaliło nawyk układania

od lewej do prawej strony. Na środku rodzic kładzie plastikowe zakrętki (jeśli nie mamy zakrętek to

możemy użyć  czegoś  innego)  w  różnych  kolorach.  Rodzic  układa  początek  rytmu,  a  dziecko

kontynuujr układanie według wzoru. Dziecko układa rytmy zróżnicowane ze względu na: 

– jedną cechę – wielkość lub kolor, np. mała niebieska – duża niebieska – mała niebieska...;

– ze względu na dwie cechy nakrętek – kolor i wielkość, np. duża biała – mała niebieska –

duża biała…
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